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Το στρογγυλό τραπέζι πραγµατοποιείται στα πλαίσια συνάντησης 

εργασίας του ερευνητικού προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ που 

τιτλοφορείτε «Ελλάδα – Βαλκάνια: πολυπολιτισµικότητα και 

αντιεθνικιστικός λόγος» και υλοποιείται στο Τµήµα Βαλκανικών, 

Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Θα εξηγήσω πολύ σύντοµα για το 

ερευνητικό πρόγραµµα. Στόχος του προγράµµατος είναι η ανάλυση της 

δοµής και του περιεχοµένου του δηµόσιου λόγου που  τοποθετείται 

κριτικά προς τον εθνικισµό και την ξενοφοβία. του λόγου που έµπρακτα 

υποστηρίζει την ανάπτυξη µιας ανοιχτής στον πολιτισµικό πλουραλισµό 

κοινωνίας στη σηµερινή Ελλάδα. Η ερευνητική µας οµάδα αποτελείται 

από 3 Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους, 2 κοινωνιολόγους, µια απόφοιτο 

του Τµήµατος µας και έναν παιδαγωγό - υποψήφιο σήµερα διδάκτορα 

στις Πολιτικές Επιστήµες.  Η έρευνα µας εστίασε κυρίως στο λόγο που 

εκφέρεται από Μ.Κ.Ο., πολιτικά κόµµατα, µειονοτικές κινήσεις, 

συλλόγους υποστήριξης µεταναστών, κινήσεις υποστήριξης µειονοτικών 

δικαιωµάτων και ορισµένους θρησκευτικούς ηγέτες. Στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ήταν σηµαντικές και οι 4 (συµπεριλαµβανοµένης της 
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σηµερινής) δηµόσιες συναντήσεις εργασίας που οργανώθηκαν σε αυτήν 

την αίθουσα και στις οποίες συµµετείχαν συνάδελφοι από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Το Μάρτιο του 2006 έγινε η πρώτη συνάντηση 

εργασίας µε θέµα «ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΤΙΣ 

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ» µε 

οµιλητές από το Πανεπιστήµιο του Cambridge, το King’s College του 

Λονδίνου, το Παν. Θεσσαλίας και το Πάντειο Πανεπιστήµιο. Η δεύτερη 

συνάντηση εργασίας έγινε το Μάιο του 2006 και συνδιοργανώθηκε µε 

την ερευνητική οµάδα του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. µε επιστ. Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθ. 

Παύλο Πανταζή. Η συνάντηση είχε ως θέµα «Πολυπολιτισµικότητα: 

Διεπιστηµονικές Προσεγγίσεις» και συµµετείχαν ερευνητές από τις δύο 

ερευνητικές οµάδες του ΠΥΘΑΓΟΡΑ και άλλα µέλη ΔΕΠ από το ΑΠΘ, 

το ΠΑΜΑΚ, το Πάντειο Παν. και το Παν. Δυτικής Μακεδονίας.  Η τρίτη 

συνάντηση εργασίας έγινε πάλι σε συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα 

του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής 

Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους µε θέµα 

«Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση: η εµπειρία της µετανάστευσης». 

Συµµετείχαν 10 ερευνητές από τα δύο πανεπιστήµια, από το Συνήγορο 

του Πολίτη, από το Παν. του Βερολίνου, από το Παν. του Sheffield, από 

το Δηµοκρίτειο Παν. και το Παν. Ιωαννίνων.  

 

Η επιλογή της θεµατικής αυτών των δηµόσιων συναντήσεων εργασίας 

ακολουθεί µια πορεία από το µερικό στο γενικό. Και έτσι φτάσαµε 

σήµερα να µιλήσουµε για ένα ζήτηµα που υπό µια έννοια περιλαµβάνει 

όλη την προβληµατική µας: το ζήτηµα της µελέτης της ετερότητας και 

της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Από το Β’ Π.Π. και µέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, η ελληνική κοινωνία και πολιτεία θεωρούσε ή 

διατείνονταν ότι το ζήτηµα της ετερότητας δεν την αφορούσε. Στα 

πλαίσια αυτής της ρητορικής η ελληνική κοινωνία παρουσιάζονταν ως 

περίπου πολιτισµικά και εθνικά οµοιογενής. Η δεκαετία του 1980 
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σηµατοδοτεί µια βαθιά τοµή. Οι διεθνείς εξελίξεις δηµιουργούν µέσα σε 

λίγα χρόνια ένα «πλεόνασµα ετερότητας» - όπως το ονόµασε ο Άκης 

Παπαταξιάρχης - στην ελληνική κοινωνία. Είναι οι αλλοεθνείς 

µετανάστες που έρχονται, είναι οι οµογενείς που παλιννοστούν, είναι οι 

σιωπές των ξεχασµένων µειονοτήτων µας που αναµοχλεύονται αλλά 

κυρίως είναι τα υβρίδια αυτής της νέας πραγµατικότητας, εννοώ όλους 

αυτούς ανάµεσα µας που ανήκουν λίγο εδώ και λίγο εκεί, που έχουν 

έναν παππού Αλβανό και έναν παππού Βορειοηπειρώτη, που 

γεννήθηκαν και µεγάλωσαν εδώ αλλά οι γονείς τους µιλούν Ρωσικά στο 

σπίτι κλπ. Η κατάσταση αυτή συνιστά πρόβληµα µόνο για όσους 

σκέφτονται µε τους αποκλειστικούς όρους των οµοιογενών εθνικά 

κρατών.  

 

Αυτό το «πλεόνασµα» ετερότητας συνεισφέρει στην όλο και αυξανόµενη 

ζήτηση για κοινωνική ανθρωπολογία στην Ελλάδα. Ιδρύονται Τµήµατα 

Κοιν. Ανθρωπολογίας, γίνονται ερευνητικά προγράµµατα, συνέδρια και 

υπάρχει µια ολοένα αυξανόµενη εκδοτική παραγωγή στο χώρο µας. Οι 

Κοιν. Ανθρωπολόγοι θεωρούνται ως έχοντες τα αναλυτικά εργαλεία 

µελέτης της ετερότητας. Τα πράγµατα όµως λίγο µπερδεύονται γιατί οι 

Κοιν. Ανθρωπολόγοι για να µελετήσουν κάτι, οτιδήποτε, 

προκαταβάλουν την ετερότητα. Μεθοδολογικά δηλαδή η προσπάθεια 

µας είναι να κάνουµε το οικείο ανοίκειο, το γνωστό άγνωστο, να δούµε 

το δικό µας ως ξένο. Ας αφήσουµε προς το παρόν δύο σηµαντικά 

ανοιχτά θέµατα στα οποία κάποιοι από τους συµµετέχοντες στη 

στρογγυλή τράπεζα θα αναφερθούν: πρώτον, το ζήτηµα του τι συνιστά 

ετερότητα, και, δεύτερον, το ζήτηµα του εάν και µε ποιους τρόπους είναι 

εφικτή η µετατροπή του οικείου σε ανοίκειο. Σε κάθε πάντως 

περίπτωση, προκύπτουν µια σειρά από ερωτήµατα που καθηµερινά 

ακούµε από φοιτητές, συναδέλφους και φίλους, ερωτήµατα όπως «µα 

γιατί µελετάτε συνέχεια τους διαφορετικούς, τους Τσιγγάνους, τους 

Ποµάκους, τους Τούρκους, τους Σλαβόφωνους, τους µετανάστες, τους 
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οµοφυλόφιλους, τις γιαγιάδες των παραµεθόριων περιοχών, τους 

βοσκούς της ορεινής Κρήτης, τους Χεβυ-µατελάδες στο Περιστέρι;»    

 

Κεντρικό πρόσωπο στο πρόσφατα δηµοσιευµένο αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα του Πέτρου Μαρτινίδη «Ο θεός φυλάει του άθεους», αυτός 

που λύνει το αστυνοµικό µυστήριο του υποτιθέµενου θρησκευτικού 

θαύµατος στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, είναι ένας κοιν. 

ανθρωπολόγος. Ο Μαρτινίδης σκιαγραφεί έναν ήρωα µε περιορισµένες 

κοινωνικές δεξιότητες που καταφέρνει όµως να ξεφύγει από επίδοξους 

δολοφόνους, από εµπρησµούς και απόπειρες πνιγµού λόγω του ότι 

κάθε στιγµή αµφισβητεί την πραγµατικότητα συγκρίνοντας την πάντα µε 

µια ετερότητα, µε ένα αλλού στον τόπο και τον χρόνο. Το πλεόνασµα 

της ετερότητας που εµφανίζει η ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες δεν έχει βέβαια την πλοκή ενός αστυνοµικού µυθιστορήµατος. 

Τα ζητήµατα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε δεν ανάγονται στο χώρο 

του µεταφυσικού όπως στο µυθιστόρηµα του Μαρτινίδη αλλά αφορούν 

πραγµατικούς ανθρώπους και απηχούν σηµαντικά πολιτικά διλλήµατα. 

Εκτιµώ ότι η θεωρητική και µεθοδολογική προσήλωση στην ετερότητα 

που χαρακτηρίζει την κοιν. ανθρωπολογία δεν συνιστά µια εµµονή στις 

γραφικές γιαγιάδες των ορεινών, στους περιθωριακούς των πόλεων, 

στους ζηλωτές µειονοτικούς. Κάθε µορφή ετερότητας παράγεται από 

ένα σύνορο που χωρίζει τους Α από τους Β. Υπό αυτήν την έννοια η 

προσήλωση της κοιν. ανθρωπολογίας στη µελέτη της ετερότητας 

προσφέρει µια γνώση χρήσιµη και αναγκαία για την κατανόηση όχι µόνο 

των Β (ας πούµε της µειοψηφίας) αλλά και των Α (ας πούµε της 

πλειοψηφίας). Γιατί οι Α συγκροτούνται ως Α επειδή υπάρχουν οι Β.  

Επιπλέον, η προσήλωση στη µελέτη της ετερότητας συνεισφέρει στην 

κατανόηση του τρόπου επιβολής ή άρσης των συνόρων που 

κατασκευάζουν πλειοψηφίες και µειοψηφίες, συνόρων δηλαδή που 

παράγουν ή λύνουν κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα. Εµείς ως 
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ερευνητική οµάδα καλέσαµε τους σηµερινούς οµιλητές προσδοκώντας 

τη δική τους συµβολή σε αυτά τα ζητήµατα.   

  

Να µην σας κουράσω παραπάνω. Το λόγο έχουν τώρα οι οµιλητές και 

οι οµιλήτριες που θα µιλήσουν για τη µελέτη της ετερότητας και την 

ανθρωπολογία βασιζόµενοι στα δικά τους έργα. Θα ακολουθήσουµε τη 

σειρά που βλέπετε στη σελίδα µε τους συµµετέχοντες. Πιστεύω ότι θα 

υπάρξουν πολλά ερεθίσµατα αλλά παρακαλώ να περάσουµε στις 

ερωτήσεις αφού πρώτα ολοκληρώσουν όλοι οι οµιλητές. Πριν 

ξεκινήσουµε θα θέλαµε ως ερευνητική οµάδα να ευχαριστήσουµε όλους 

τους οµιλητές και τις οµιλήτριες, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις 

συναδέλφους Αίγλη Μπρούσκου και Ρίτσα Δέλτσου καθώς και τον 

υποψ. διδάκτορα του Τµήµατος ΒΣΑΣ Δηµήτρη Γκιντίδη για τη βοήθεια 

τους στη διοργάνωση αυτής της συζήτησης… και βέβαια θα θέλαµε να 

ευχαριστήσουµε όλους εσάς που µας τιµάτε µε τη σηµερινή σας 

παρουσία. 


